
UCHWAŁA NR XXVII/252/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021 r. poz.1372 tj.)  w związku z art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Gminy w Obrowie za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 23 czerwca 2021 r. 
(data wpływu do Urzędu Gminy), wniesionej przez mieszkańców miejscowości Głogowo w sprawie sprzeciwu, 
dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali zlokalizowanej w gminie Obrowo, obręb 
Głogowo, dz. nr 76/8. 

§ 2. Postanawia się wniesioną petycję przekazać Wójtowi Gminy Obrowo zgodnie z właściwością 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

W dniu 23.06.2021 r. do Rady Gminy Obrowo wpłynęła petycja mieszkańców miejscowości Głogowo 
w sprawie sprzeciwu, dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-
magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali 
zlokalizowanej w gminie Obrowo, obręb Głogowo, dz. nr 76/8. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) o tym, czy 
pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. 

Dla ww. przedsięwzięcia toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Komisja skarg, wniosków i petycji, na posiedzeniu w dniu 6.09.2021 r. zapoznała się z treścią petycji 
i stwierdziła, że zgłoszone w petycji żądanie nie mieści się w kompetencji Rady Gminy Obrowo 
i zarekomendowała przekazanie petycji Wójtowi Gminy Obrowo, jako organowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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